................................... dn. .....................
............................................
............................................
............................................
............................................
oznaczenie strony (imię, nazwisko, adres
lub nazwa i siedziba inwestora)

Wójt Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

(OPŁATY ROCZNE)
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi Nr .............nazwa drogi:
.................................................................. w miejscowości................................ dokładna
lokalizacja ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
od km .......... + .......... do km ......... + ......... po stronie ..............................................................
w celu umieszczenia: ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1. Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym:
w obszarze zabudowanym...................................................................=...........m²

a)

-

w tym:

w jezdni .................................................................... = ......... m2
poza jezdnią....................................................................... = ......... m2

b) poza obszarem zabudowanym.............................................................=...........m²

-

w tym: wzdłuż drogi, w jezdni ...................................................................= ......... m2
poza jezdnią....................................................................... = .........m2
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c) na obiekcie mostowym ..........................................................................= ........ m2
2. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w bieżącym roku od dn
.......................do dn 31.12.20...... r. tj. ........ miesięcy.
3. Planowany termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na ....... lat, słownie lat
........................................................................tj do 31 grudnia .......... roku.
Planowany okres umieszczenia urządzenia nie powinien być krótszy niż planowany okres
jego eksploatacji.
3. Właścicielem urządzenia będzie: .............................................................................................
..................................................................................................................................................
ul. ........................................................ nr ............, miejscowość ................................................
kod pocztowy ........................ poczta ........................... , Nr NIP...............................................
4. Dotychczas w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji
Nr .................................................... z dnia .......................................................
wydanej przez ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH NA WNIOSKU POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

......................................................
Podpis wnioskodawcy

W załączeniu:
1. Zobowiązanie właściciela urządzeń do uiszczania rocznych opłat z tytułu umieszczenia w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Uwaga:
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego należy złożyć:
- w przypadku umieszczania nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych
z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
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-

w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześniej
umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed
wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia.

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się
opłaty na podstawie art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U Nr 71 poz. 838 z 2000 r z póź. zamianami), zgodnie ze stawkami określonymi
Uchwałą Nr 98/XVI/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 czerwca 2004 r w sprawie określenia
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 94,
poz. 1364).
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